
À la carte 

przystawki · starters 
marynowany śledź z kiszonymi szparagami, rzodkiewką i rabarbarem
pickled herring with fermented white asparagus, radish & rhubarb 

kartofle w mundurach ze szczypiorkiem i nasturcją vegan
young potatoes with chives & nasturtium leaves 

siekana pierś kaszubskiej kaczki z wędzonymi 
skwarkami, kawior z musztardy i derenia
chopped Kashubian duck breast with smoked lards, mustard & dogberries caviar

zupy · soups 
chłodnik z botwiny i ogórków vegan 
chilled beet leaves soup & cucumber 

zupa na kiszonym szczawiu i pieczonym króliku · cynaderki · jajko
fermented sorrel soup at roasted rabbit base · kidneys · egg 

dania główne · main dishes 
fasolka szparagowa z groszkiem i wegańskim parmezanem vegan
green beans with peas & vegan parmesan 

pstrąg gotowany na parze , szpinak i sos maślany na raku królewskim
steamed trout , spinach with butter sauce base on king crawfish

boczek ze świnki złotnickiej z bobem i grillowaną dymką , surówka z selera i jabłka 
“złotnicka” pork belly with broad bean & spring onion à la plancha, celeriac & apple 
salad 

desery · desserts
kaszëbskô malëna z białymi szparagami i karmelowym masłem
Kashubian strawberries with white asparagus, radish & rhubarb

pudding mleczny z karmelizowanej białej gryki · czereśnie z malinami vegan
caramelized white buckwheat milk pudding · cherries with raspberries

28 zł

26 zł

 
39 zł 

30 zł 

35 zł

29 zł

55 zł

59 zł

32 zł

 
27 zł

the white Informujemy, że do każdego stolika 

powyżej 5 osób doliczany jest serwis 

kelnerski 10% wartości rachunku.

Please be advised that for every table above 5 people 
10% service charge is added.

tasting menu cykl 6·7 ·  cycle 6·7

Podążaj za Białym Królikiem® 

chleby własnego wypieku · chips z gryki · oliwa z białego maku
own-baked breads · buckwheat chips · white poppy seeds oil 

masło ze szczypioru · masło karmelowe
chive butter · caramel butter

kalarepa z jabłkiem i kwiatami bzu 
kohlrabi with apple & elderflower 

gofr koperkowy z majonezem z wędzonej szprotki bałtyckiej
dill waffle, sprat mayonnaise 

marynowany śledź z kiszonymi szparagami, rzodkiewką i rabarbarem 
pickled herring with fermented white asparagus, radish & rhubarb 

kartofle w mundurach ze szczypiorkiem i nasturcją 
young potatoes with chives & nasturtium leaves 

zupa na kiszonym szczawiu i pieczonym króliku · cynaderki · jajko 
fermented sorrel soup at roasted rabbit base · kidneys · egg 

rdestowiec ostrokończysty · szczawik zajęczy
knotweed · oxalis

boczek ze świnki złotnickiej z bobem i grillowaną 
dymką, surówka z selera i jabłka
“złotnicka” pork belly with broad bean & spring onion à la plancha,  
celeriac & apple salad 

kaszëbskô malëna z białymi szparagami i karmelowym masłem
Kashubian strawberries with white asparagus, radish & rhubarb

krówka „po kujawsku” z bulwy słonecznika, popcorn z gryki 
Kuyavian Jerusalem artichoke caramel candy, buckwheat popcorn 

owocowe żelki 
fruit jelly 

pasternak z żurawiną i popiołem
parsnip with cranberries & hay ash 

230 zł

Follow

menu roślinnie jemy vegan menu

chleby własnego wypieku · chips z gryki · oliwa z białego maku
own-baked breads · buckwheat chips · white poppy seeds oil

kalarepa z jabłkiem i kwiatami bzu 
kohlrabi with apple & elderflower 

kartofle w mundurach ze szczypiorkiem i nasturcją
young potatoes with chives & nasturtium leaves

chłodnik z botwiny i ogórków 
chilled beet leaves soup & cucumber 

fasolka szparagowa z groszkiem i wegańskim parmezanem 
green beans with peas & vegan parmesan 

pudding mleczny z palonej białej gryki · czereśnie z malinami
caramelized white buckwheat milk pudding · cherries with raspberries 

ganache z gorzkiej czekolady 
dark chocolate ganache 

rabarbar w soku z granata 
rhubarb poached in pomegranate juice 

150 zł

rabbit



pn— czw · nd 13.00 — 22.00
pt · sob 13.00 — 23.00 
mon— thu · sun 1.00 pm—10.00 pm
fri · sat 1.00 pm—11.00 pm

pn— nd 13.00 — 22.00
mon— sun 1.00 pm—10.00 pm 

57 zł

45 zł

55 zł

39 zł

30 zł

40 zł

15 zł

25 zł

32 zł

 
35 zł

 
32 zł

30 zł

 
15 zł

15 zł

15 zł

15 zł

25 zł

28 zł

45 zł

40 zł

40 zł

30 zł

bar food 

burger z wołowiny z Pniew · bułka drożdżowa · piklowane ogórki · czerwona 
cebula · jajko sadzone · boczek · sałata · talarki ziemniaczane 
Pniewy beef burger · yeast roll · pickles · red onion · egg · bacon · lettuce · potato slices

żebro wieprzowe · pieczone ziemniaki · mix sałat · sos czosnkowy 
pork ribs · baked potato · salad mix · garlic sauce

stek z karkówki · domowe pikle · demi glace 
pork neck steak · home-made pickles · demi glace

panierowane polędwiczki z kurczaka · frytki · mix sałat · sos z zielonego pieprzu
breaded chicken fillet · French fries · mix salad · green pepper sauce

skrzydełka z kurczaka · dipy: czosnkowy, pikantny, majonezowy 
chicken wings · dips: garlic, spicy, mayonnaise 

deska serów · konfitura · grissini · orzechy w miodzie
cheese selection · rose jam · grissini · nuts in honey 

zupy · soups
rosół z kurczaka z makaronem i marchwią 
chicken broth with noodles and carrots

krem z zielonego groszku · zielone warzywa 
green peas cream · green vegetables 

sałaty · salads
sałatka z panierowanym kurczakiem i sosem czosnkowym 
breaded chicken salad with garlic sauce

sałatka grecka 
Greek salad

makarony · pasta 
kopytka z boczkiem i cebulką · pomidor ze szczypiorkiem 
potato dumplings with bacon and onion · tomato with chives

penne w sosie pomidorowo-ziołowym z parmezanem 
penne with tomato and herb sauce with parmesan cheese

przekąski · snacks
oliwki Belazu z oliwą rydzową i sezamem 
Belazu olives with red pine mushroom olive and sesame

krakersy ryżowe · sos mirin
rice crackers · mirin sauce

krokiety ziemniaczane · pikantny majonez 
potato croquettes · spicy mayonnaise

pasta z pieczonej papryki · jogurt · papadoums 
roasted pepper paste · yoghurt · papadoums

desery · desserts
mus z palonej czekolady z malinami
caramelized white chocolate mousse with raspberries 

klasyczne brownie z orzechami i sosem waniliowym
classic brownie with nuts and vanilla sauce

nocny room service · night room service

22.00—7.00 · 10.00 pm—7.00 am

deska wędlin, pieczywo, masło
meat board, bread, butter

deska serów, pieczywo, masło
cheese board, bread, butter

włoski melanż z prażonymi orzechami, oliwa, pieczywo, masło
Italian melange with roasted nuts, olive oil, bread, butter

talerz krojonych owoców
sliced fruits plate

bar

room service*
tel: 310

* Room service jest dodatkowo płatny 15 pln
* Room service is paid extra 15 pln




